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Tisztelt Gazdasági szereplő! 

 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, uniós értékhatárt elérő, Kbt. 81. § szerinti 

nyílt eljárás szabályai alapján, „Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő 

közlekedésfejlesztés” tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban a következő 

kérdések érkeztek az Ajánlatkérőhöz, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja: 

1. Kérdés: 

 

A 2018. február 20-án kiadott módosított közbeszerzési dokumentáció tartalmazza a „Bottyán 

János 2018 02 20_árazatlan” költségvetési kiírást azonban a Lujza utcára vonatkozóan nem. A 

2018. február 8-án kiadott kiegészítő tájékoztatás 7. és 8. kérdése alapján hasonlóan kell eljárni 

mind a Bottyán mind pedig a Lujza utca vonatkozásában a védőcső építésekkel kapcsolatosan. 

Mivel a kiadott módosított közbeszerzési dokumentáció nem tartalmazza a Lujza utca módosított 

költségvetését kérjük tisztelt Ajánlatkérőt a kiadott árazatlan költségvetési kiírást módosítani és 

kiegészíteni szíveskedjen! 

Válasz: Ajánlatkérő rendelkezésre bocsájtja a kiegészített árazatlan költségvetést.  

 

 

2. A 4. sz. kiegészítő tájékoztatás kérés 1. sz. kérdésére a válasz az alábbiak szerint módosul: 

 

Kérdés: 

A 2018. január 31-én megjelent korrigendumban kiadásra kerültek elektromos munkák 

elvégzésére vonatkozó árazatlan költségvetési kiírások (3 db). Az árazatlan költségvetésekben 

nem szerepel „egységár” oszlop csupán érték oszlop, ahol - értelmezésünk szerint- a mennyiség × 

egységár szorzatot kell szerepeltetni. 

Szükséges-e a kiadott költségvetést kiegészíteni „egységár” oszloppal? 

Ajánlatkérők szabadon kiegészíthetik-e a költségvetést e tekintetben vagy kizárólag Ajánlatkérő 

teheti meg? 
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Amennyiben Ajánlattevők a költségvetést nem módosíthatják, kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a 

kiadott árazatlan költségvetési kiírást módosítani szíveskedjen! 

Válasz: Ajánlattevőknek a költségvetést ki kell egészíteni az „egységár” oszloppal. 

 

Kérem, hogy ajánlataik kidolgozásánál vegyék figyelembe a megadott információkat! 

 

Nyíregyháza, 2018. február 23. 

 

 

Tisztelettel: 
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